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  Uvodnik 
 

OOZ Kranj skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve in Uradom za Slovence v zamejstvu 

in po svetu organizira velik dogodek SLOVENSKA PODJETNOST KROŽI PREK MEJA. Teme 

bodo: Povezovanje in sodelovanje med podjetji v času epidemije in po njem, Kranj – 

pametno mesto, Uspešne zgodbe mladih slovenskih podjetnikov tujini. Na okroglih 

mizah bodo sodelovali predstavniki organizacij in poslovnih klubov, ki povezujejo 

slovenska podjetja v zamejstvu in tujini. 12. poslovna konferenca (prvič je v Sloveniji na 

Gorenjskem) bo potekala 29. in 30.  septembra 2020. 

 

23. oktobra 2020 organiziramo PODELITEV JUBILEJNIH NAGRAD ZA NAŠE ČLANE 

OBRTNIKE IN PODJETNIKE na Šmarjetni gori. Sledil bo družabni dogodek. Pozivamo vas, 

da nam sporočite začetek vaše dejavnosti, če to še niste storili. 

 

ŠOLA RAČUNOVODSTVA (100 ur) se prične 14. septembra 2020 ob 15.30 v učilnici 

Podjetniškega centra.  Zbiramo še zadnje prijave! 

O B R T N E  
N O V I C E  

9/2020  

/2017 

OOZ KRANJ 
www.oozkranj.com 

PODJETNIŠKI CENTER 
 

POŠTNINA 
PLAČANA 
PRI POŠTI 

4104 
KRANJ 
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OBRAZNE MASKE 
 

Na OOZ Kranj smo poskrbeli za dobavo mask za enkratno uporabo. Maske za enkratno 

uporabo so iz uvoza. 

Na OOZ Kranj lahko naročite zaščitne maske za enkratno uporabo po ceni za člane 

0,75€ + DDV, za nečlane pa 0,90€ + DDV.  

 

 

 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 3 od 47 
 

 
 

 

NAROČILNICA  

 

 

Naziv in sedež podjetja: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ID za DDV (za DDV zavezance):     Elektronski naslov: 

 

_____________________________  _______________________________________ 

 

 

Člani: 

Naročamo _________ kom mask za enkratno uporabo po ceni 0,75 EUR/kom (brez DDV). 

 

Nečlani: 

Naročamo _________ kom mask za enkratno uporabo po ceni 0,90 EUR/kom (brez DDV). 

 

 

Minimalno naročilo: 1 paket/50 mask 

 

 

 

Žig                             Podpis odgovorne osebe 
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 SPREMLJAJTE NAS NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 
 

  

facebook.com/oozkranj twitter.com/oozkranj 

 
 

OBRTNE NOVICE BODO DO NADALJNJEGA LE V ELEKTRONSKI 
OBLIKI. PREBERETE JIH LAHKO NA NAŠI SPLETNI STRANI: 
WWW.OOZKRANJ.COM. 
SPOROČITE NAM VAŠ E-NASLOV IN VAM JIH POŠLJEMO. 

 
Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 37 
4000 Kranj 

 
Tel. tajništvo: 04 28 18 310 
Obrtni register: 04 28 18 311 
Strokovna služba: 04 28 18 314 
GSM: 031 605 037, 031 731 210 

 
info@oozkranj.com 
www.oozkranj.com 
 

http://www.oozkranj.com/
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 Pomembni dogodki OOZ Kranj v mesecu 
 

Najpomembnejši dogodki OOZ Kranj v mesecu: 
 
AVGUST 2020 
 
 
 
11. avgust  WEBINAR dr. Podbregar Kako delovati v času krize? 
12. avgust  WEBINAR dr. Podbregar Pandemija – omejitev 
gibanja/Karantena: gospodarstvo 
12. avgust  Modni in stilski nasveti s Tanio Mendillo 

 Novice 
 

 VEZANE KNJIGE RAČUNOV 
 

Obveščamo vas, da VKR lahko dobite tudi pri nas za ceno 4€ - za člane OOZ s poravnano 
članarino in 5,49€ - za nečlane oz. ostale. So zelo lične in vedno na zalogi. 
 
 
 

 ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU 
 

Inšpektorat za delo izvaja projekt »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« s 

finančno podporo Evropskega socialnega sklada. 

Cilj projekta je nuditi pomoč akterjem na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega 

dela zaposlenih, varnega in zdravega delovnega okolja in preprečevanja delovnih 

sporov: 

• Posredovanje v reševanju spora med delavcem in delodajalcem 

• Posredovanje koristnih informacij glede varnega in zdravega dela. 
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V projektu torej brezplačno posredujejo v sporu, izvajajo predavanja glede varnosti 

in zdravja pri delu. Projekt je namenjen delodajalcem in delavcem. Traja do konca 

novembra 2022. 

Več informacij: mladen.markota@gov.si ali admir.babic@gov.si.SU  

 

 IZJAVA O OCENI TVEGANJA 
 

Obveščamo vas, da je potrebno dopolniti dokumentacijo s področja varnosti in zdravja 

pri delu (Izjava o oceni tveganja) zaradi koronavirusa. 

Upoštevati je treba nova tveganja na delovnem mestu. Izvajati morate dodatne ukrepe, 

s katerimi zagotavljate varno in zdravo delo delavcem. V pomoč so vam lahko priporočila 

NIJZ ali Združenja za medicino dela. 

 

 KIBERNETSKA TVEGANJA 
 

So vam »hekerji« že kdaj vlomili v računalnik? Ste izgubili podatke? Ste imeli izkušnje z 
denarnim odlivom iz vašega računa? Ponujamo rešitev - zavarovanje kibernetskih 
tveganj oziroma kibernetske zaščite podjetja. 
 
Zavarovalna kritja v okviru tega zavarovanja so: 

• Odziv na incident (del osnovnega kritja) 

Zavarovalnica krije razumne in nujne stroške, nastale zaradi kibernetskega varnostnega 
incidenta ali domnevnega kibernetskega varnostnega incidenta, in sicer: 
  
a. stroške strokovnjaka za izvedbo preiskave in pripravo poročila o kibernetskem 
varnostnem incidentu; 

mailto:mladen.markota@gov.si
mailto:admir.babic@gov.si
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b. stroške izpolnitve zahtev veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov 
(npr. obveščanje Informacijskega pooblaščenca ali posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki); 
c. stroške svetovanja strokovnjaka za upravljanje in varovanje ugleda zavarovanca do 
konca obdobja varovanja ugleda po kršitvi varstva podatkov ter 
d. pravne stroške zoper morebitni ukrep Informacijskega pooblaščenca. 

• Stroški ponovne vzpostavitve sistema (del osnovnega kritja) 

Zavarovalnica krije razumne in nujne stroške za ponovno vzpostavitev podatkov in 
programske opreme po kibernetskem varnostnem incidentu v  stanje, ki  je najbližje, 
kolikor je mogoče, stanju, v kakršnem so bili tik pred kibernetskim varnostnim 
incidentom. Informacijski sistemi zavarovanca so informacijski sistemi pod nadzorom 
zavarovanca, ki jih ima zavarovanec v lasti, zakupu, ima zanje licenco ali jih najema. 

• Obratovalni zastoj zaradi kibernetskega incidenta (opcijsko dodatno 
kritje) 

Zavarovalnica krije škodo zaradi izgube kosmatega dobička v obdobju prekinitve 
poslovanja zaradi kibernetskega varnostnega incidenta. Predmet zavarovanja so stalni 
stroški, dobiček iz poslovanja ter morebitni drugi stroški, ki so nastali v povezavi z 
obratovalnim zastojem. 

• Kibernetsko izsiljevanje (opcijsko dodatno kritje) 

Zavarovalnica krije stroške odkupnine, ki jo plača zavarovanec (če je to predhodno pisno 
odobrila zavarovalnica), ter vse razumne in nujne stroške za razrešitev kibernetskega 
izsiljevanja. Kibernetsko izsiljevanje je resna grožnja tretje osebe, da bo storila dejanje, 
ki predstavlja zavarovalni primer, če ne bo plačana odkupnina, in zahteva tretje osebe za 
plačilo odkupnine, da bi se končal kibernetski varnostni incident. 

• Kibernetski kriminal (opcijsko dodatno kritje) 

Zavarovalnica povrne zavarovancu nezakonito odvzeta denarna sredstva zaradi dejanj 
kibernetskega kriminala. Kibernetski kriminal je nepooblaščeni elektronski prenos 
zavarovančevih denarnih sredstev  z njegovega bančnega računa, ki ga stori tretja oseba. 
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• Odgovornost za kršitve zaupnosti in zasebnosti (del osnovnega kritja) 

Zavarovalnica povrne vse stroške, nastale zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb ali 
zaposlenih, zaradi kršitve varstva podatkov v zvezi z zaupnimi podatki ali osebnimi 
podatki ali zaradi kršitve veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, in pravne 
stroške, ob predhodnem soglasju zavarovalnice. Kršitev varstva podatkov je kršitev 
varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, 
nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov ali zaupnih podatkov, poslanih, 
shranjenih ali kako drugače obdelanih na informacijskih sistemih zavarovanca ali 
informacijskih sistemih ponudnika storitev. 

• Odgovornost za omrežno varnost (del osnovnega kritja) 

Zavarovalnica povrne stroške, nastale zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, 
zaradi kibernetskega varnostnega incidenta, kraje podatkov ali napada za 
nedosegljivost/ohromitev storitve (DOS napad) na računalniške sisteme tretje osebe, ki 
so povzročeni neposredno zaradi zlonamernega dejanja ali zlonamernih programov na 
informacijski sistemih zavarovanca, ki jih ni uspel ustaviti, in pravne stroške, ob 
predhodnem soglasju zavarovalnice. 
Pravni stroški so vsi stroški plačil za strokovnjake, raziskave, prisotnost na sodišču ali 
postopke, ki so potrebni za civilno, gospodarsko ali kazensko pravno zastopanje 
zavarovanca. 
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 STE ŽE IZDELALI ENERGETSKI PREGLED, IZBOLJŠALI 
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V PODJETJU? 

 

VSI TISTI PODJETNIKI, KI SE UKVARJATE S PREHRANO – TO JE ZA VAS! 

Ker želimo MSP pokazati, da ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti zares 

delujejo tudi v praksi, iščemo podjetja, ki so že izvedla energetski pregled oziroma še 

bolje, konkretne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti., in so pripravljena to 

predstaviti.  

Iščemo podjetja, ki želijo z nami deliti svoje izkušnje, prizadevanja in rezultate.  

Konkretno bi se s snemalcem oglasili v podjetju, izvedli kratek intervju, če je mogoče 

tudi posneli nekaj kadrov proizvodnje oz. dejavnosti, in nato posnetke uporabili za 

promocijo izdelave energetskih pregledov v MSP. 

Pridobljen material bi uporabili pri zasnovi kratkih filmov (do 7 minut), ki bodo 

objavljeni na straneh projekta INNOVEAS in na spletni strani youtube.  

V zameno za sodelovanje lahko ponudimo brezplačno: 

- izdelavo preliminarnega energetskega pregleda, 

- izvedbo termografije podjetja (odkrivanje mest toplotnih izgub), 

- pridobljen material oz. posnetke, ki jih lahko potem uporabite za lastno promocijo 

in objave, 

- izobraževanje na temo energetike. 

Jure Eržen  

univ. dipl. inž. gr.  

Lokalna energetska agencija Gorenjske 
Stara cesta 5, 4000 Kranj 
Tel: 059 92 49 74 
jure.erzen@leag.si 

mailto:jure.erzen@leag.si


OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 10 od 47 
 

 
 

 ZAPOSLITVENI KAMP V KRANJU 
 

Na OOZ Kranj se bo v oktobru 2020 odvijal Zaposlitveni kamp za brezposelne mlade od 

15. do 29. leta. 

To je intenzivno usposabljanje za pridobitev kompetenc, ki so pomembne za mlade na 

trgu dela. Naučili se bodo komunikacijskih, psihosocialnih veščin, dela z ljudmi, družbene 

odgovornosti, priprav na vstop na trg dela, socialnega vključevanja….. 

Program traja 3 zaporedne tedne (12. – 30. oktober 2020) od 9. do 17. ure. 

Prijaviš se na spletu     www.brezvezedosluzbe.si 

Vse to je BREZPLAČNO! 

 Sekcije 
 

SEKCIJA ZA PROMET 

Predsednik: Aleksander Bizjak 

 

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA LICENCO SKUPNOSTI PO NOVI ZAKONADAJI 

Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane 

pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti 

izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. 

Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih 

velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021.  

Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 

2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede zaposlenih, uradnih ur, prostora 

in opreme najkasneje do 23. 11. 2020. Po končanem prehodnem obdobju, torej po 1. 6. 

2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih 

zaposlenih v skladu s tem pravilnikom. 

http://www.brezvezedosluzbe.si/
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Dne 23. 11. 2020 bodo pogoji za obstoječe in nove licence enaki. 

Dne 2. 6. 2021 bodo novi pogoji veljali v celoti. 

 

Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane 

pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti 

izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. 

 

UPRAVLJAVEC PREVOZOV 

Prevozniki, ki so imeli na dan 23. 11. 2019  veljavno izdano licenco Skupnosti, morajo do 

23. 11. 2020 izpolnjevati pogoj upravljavca prevozov pod novimi pogoji: 

Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik 

posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil. 

Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku, mora biti zaposlen po pogodbi o 

zaposlitvi za polni delovni čas. Upravljavec je lahko samo v enem podjetju. 

 

Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov, je lahko samo v enem podjetju, ki ne  

sme imeti skupno več kot pet vozil:  

 

Vsem prevoznikom, ki imajo izdano licenco Skupnosti in nimajo upravljavca prevoza pod 

naštetimi  pogoji, svetujemo, da čimprej uredijo status upravljavca prevozov in o 

spremembi obvestijo izdajatelja licence. 

 

USTREZNOST PROSTORA IN VOZNIKI 

Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20, objavljen Pravilnik o spremembah 

in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-

1917 

Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence Skupnosti, ki so določeni v 

Zakonu o prevozih v cestnem prometu glede: 

• minimalnega števila zaposlenih voznikov, 

• minimalnega števila ostalih zaposlenih v podjetju, 

• obvezne prisotnosti v času uradnih ur, 

• zahteve glede sedeža podjetja in prostora ter 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1917
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-1917
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-1917
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• zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme. 

Za izdajo nove licence Skupnosti se nov pravilnik uporablja od 6. 8. 2020 dalje. 

Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 

2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede voznikov, ostalih zaposlenih 

sedeža in prostora. uradnih ur in opreme najkasneje do 23. 11. 2020.  

V času od 6. 8. 2020 do 1. 6. 2021 mora imeti podjetje, ki zaproša za izdajo nove licence 

Skupnost: 

- ki ima nad 5 vozil: minimalno enega zaposlenega voznika, 

- ki ima nad 20 vozil: minimalno enega ostalega zaposlenega. 

Ta določba velja za obstoječe prevoznike od 23. 11. 2020 do 1.6.2021. 

Glede števila zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih velja prehodno obdobje od 

uveljavitve tega pravilnika (6. 8. 2020) do 1. 6. 2021. Po 1. 6. 2021 morajo imeti vsa 

podjetja usklajeno  število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s 

tem pravilnikom. 

 

Spremembe zakona in pravilnika se nanašajo na licence Skupnosti, na pogoje za 

pridobitev nacionalne licence za prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze ne vplivajo. 

 

Termini za usposabljanje podaljšanje kode 95: 

12.9.2020 – RU 2019 

18.9.2020 – RU 2016 

19.9.2020 – RU 2018 

25.9.2020 – RU 2017 

26.9.2020 – RU 2020 

 

Pridobite kode 95: 

Usposabljanje – 14.-17. september 2020 

Preizkus – predvidoma 24.9.2020 

 

POMEMBNO! 

Do 15.9.2020 je rok, v katerem morajo prevozniki, ki želijo, da jim delivec določi letni 

načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, oddati vlogo. Če nimate možnosti oddati 

preko spleta, lahko izpolnjen obrazec pošljete na naslov OZS, Celovška 71, Ljubljana. 

Obrazec dobite na zbornici. 
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ELEKTRO SEKCIJA 

Predsednik: Gregor Mrgole 

 

Sestanek sekcije bo v torek, 22. septembra 2020 ob 18. uri v učilnici OOZ Kranj, II. 

nadstropje desno. 

 Sejmi 
 

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV  

NA MEDNARODNIH SEJMIH 

 

Javna agencija Spirit Slovenija je v Uradnem listu št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018 in na 

svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih 

nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij 
mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s 
tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. 
 
Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo 
dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje 
na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti 
MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, 
zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.  
 
 
Roki za oddajo vlog so: 
 
LETO 2021:  5. januar 2021, 14. maj 2021, 3. september 2021 
LETO 2022: 5. januar 2022, 16. maj 2022 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 14 od 47 
 

 
 

Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si 

Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija na svoji spletni strani objavila pozive za slovenska 
podjetja k posredovanju interesa za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v 
tujini v letu 2021. Podjetja sporočijo svoj interes preko elektronskega obrazca za vsak 
sejem posebej. 

Javna povabila: 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu IMM, 
18. - 24. januar 2021, Köln, Nemčija 

 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu 
Stockholm Furniture and Light Fair, 9. - 13. februar 2021, Stockholm, Švedska 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu 
Transport Logistic, 4. - 7. maj 2021, München, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu 
Moulding Expo, 8. - 11. junij 2021, Stuttgart, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu ANUGA, 
9. - 13. oktober 2021, Köln, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu IBA, 24. 
- 28. oktober 2021, München, Nemčija. 

 

SPIRIT Slovenija bo v okviru aktivnosti za skupinske predstavitve na sejmih v tujini: 

  *   izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci, 

  *   namenila finančna sredstva za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega 

prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis 

razstavljavcev v sejemski katalog, 

  *   poskrbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, 

Smart. 

 

OBVESTILO 

Vpliv koronavirusa na organizacijo večjih poslovnih dogodkov – naknadni termini 

sejmov: http://www.izvoznookno.si/. 

http://www.spiritslovenia.si/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-imm-18-24-januar-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-imm-18-24-januar-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-stockholm-furniture-and-light-fair-9-13-februar-2021-stockholm-svedska/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-stockholm-furniture-and-light-fair-9-13-februar-2021-stockholm-svedska/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-transport-logistic-4-7-maj-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-transport-logistic-4-7-maj-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-moulding-expo-8-11-junij-2021-stuttgart-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-moulding-expo-8-11-junij-2021-stuttgart-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-anuga-9-13-oktober-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-anuga-9-13-oktober-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-iba-24-28-oktober-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-iba-24-28-oktober-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
http://www.izvoznookno.si/
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 Seminarji, predavanja, delavnice 
 

 SPLOŠNA PRIJAVNICA ZA SEMINARJE, DELAVNICE IN 
TEČAJE 

 

 

 ŠOLA 
RAČUNOVODSTVA I. 

 
 

ŽELITE PRIDOBITI NPK RAČUNOVODJA, 
NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO  
ZA RAČUNOVODJO, ALI SE LE IZPILITI V 
DODATNIH ZNANJIH? 

 

Udeležite se izobraževanja, ki ga že vrsto let zelo uspešno izvajamo na 
zbornici. 
 
Šola računovodstva poteka po PRENOVLJENEM programu, ki je primeren za vse, ki se 
bodo lotili NPK RAČUNOVODJA po novem programu. 
Priprave na pridobitev (NPK) računovodja/računovodkinja za majhne družbe, s.p. in 
zavode in s tem nov poklic. Gre za javno veljavno listino, s katero imetnik izkazuje svojo 
poklicno usposobljenost za vsestransko delo v računovodstvu. Le-to lahko pridobite na 

NAZIV PODJETJA GSM 

Ime in priimek udeleženca 
 

E-naslov 

Sedež Davčna številka 

Podpis 
 

ČLAN OOZ:      DA       NE 
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podlagi dokazil zbranih v zbirni mapi ali/in preizkusa znanja. Vstopni pogoj za 
opravljanje izpita je najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba. 
 
PROGRAM: 

- Zakonske določbe vodenja 
poslovnih knjig 

- Knjigovodske listine in knjige 
- Pravila kontiranja v dvostavnem 

knjigovodstvu 
- Prihodki, odhodki, stroški 
- Plače 
- Amortizacija 

- Vodenje zalog 
- Bilanca stanja, Izkaz 

poslovnega izida 
- Blagajniško poslovanje 
- Potni nalogi 
- Davek na dodano vrednost 
- Davek od dohodkov 

pravnih oseb 
  
LITERATURA: 
Interno gradivo, kontni okviri, poslovni dogodki in dodatno na zgoščenki (CD-ju). 
 
Predavateljica: Urška Trobej, direktorica izobraževalnega podjetja in strokovnjakinja 
na področju računovodstva z licenco preverjanja NPK računovodja in knjigovodja. 
Bogato praktično znanje s področja računovodstva, davkov in financ uspešno 
kombinira z izvajanjem izobraževanj in pisanjem gradiv. 
KDAJ IN KJE:  
Šola računovodstva se prične 14. septembra 2020, izvedenih bo 25 izobraževanj, 
skupaj 100 ur. Trajanje posameznega izobraževanja/modula so 4 pedagoške ure. 
Udeleženci znanje pri določenih modulih utrjujejo še z dodatnimi samostojnimi vajami. 
 
Izobraževanja se bodo izvajala  3 x tedensko -  od 12.00 ure do 15.30 ure, s 30 minutnim 
odmorom za kavo in prigrizek oz. po dogovoru. 
 
KOTIZACIJA: 
Kotizacija za udeležbo znaša 1.150€ + DDV in vključuje gradivo, utrjevanje znanja z 
rešitvami, pogostitev in osvežilne napitke ter diplomo Šole računovodstva.  
Popusti:   
- za člane OOZ Kranj, s poravnano članarino, je 5%,  
- popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije je 10%. 
 
Prijave: telefon: 04/28 18 310, mail: info@oozkranj.com 
 
 
 

mailto:info@oozkranj.com
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ZELO POMEMBNO! 
Obvestilo glede javnega razpisa za sofinanciranje šolnin 
 
Spoštovani. 
Na programu Dvig izobrazbene ravni smo do sedaj ugodili 2.646 vlogam prijaviteljev v 

skupni vrednosti 4.216.278,81 EUR. Na ta način uresničujemo cilje programa, ki sta dvig 
izobrazbene ravni, izboljšati kompetence ter povečati vključenost posameznikov v 
vseživljenjsko učenje.  

 
Na Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin, ki smo ga objavili v letu 2017, tako ostaja 

le še 296.303,45 EUR. Ocenjujemo, da bomo ta sredstva porabili že v mesecu septembru 
oziroma oktobru 2020. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne predvideva 
dodatnih sredstev za razpis za šolnine, prav tako nimamo informacij o morebitnem 
novem javnem razpisu še v tej finančni perspektivi. 

 
Lep pozdrav, 
 
Anja Krašna 
 
Oddelek za projekte 
DIR - Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 
( 01 434 58 96) 
 anja.krasna@sklad-kadri.si  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/dvig-izobrazbene-ravni-pridobivanje-poklicnih-kompetenc-dir
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis
mailto:anja.krasna@sklad-kadri.si
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  Obvestila 
 
 

 MALI OGLASI 
 

✓ PRODAJA SE 
 
PISARNI v mansardi z lastnim parkirnim prostorom  na Gorenjesavski c. 15 v Kranju (bivša 
upravna stavba Tekstilindusa). Cena je zelo ugodna. Več informacij na tel.: 04/28 18 310. 
 

 

 

 POMOČ PRI PRIDOBIVANJU  SREDSTEV PREKO 
RAZPISOV 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj vam 
preko strokovnega sodelavca za projekte po ugodnih 
pogojih pomaga pri kandidiranju na razpisih.  
 
Vsak ponedeljek je v prostorih OOZ Kranj med 10. in 
12. uro na voljo brezplačno svetovanje v zvezi z vašo 

dejavnostjo/projektom.  
 
Člani ste upravičeni tudi do 10% popusta za izdelavo in oddajo končnega projekta na 
razpis. Za udeležbo na brezplačnem svetovanju in pregledu vaših možnosti pridobitve 
sredstev se prijavite prek tajništva OOZ Kranj (info@oozkranj.com, 04/28 18 310, rok 
za prijavo je vsak petek do 12h). 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@oozkranj.com
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 ODVETNIŠKO SVETOVANJE   
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj vse svoje 
člane obvešča, da jim omogoča brezplačen prvi posvet pri 
odvetniku. Pravno svetovanje bo vsako sredo od 11.00 
do 13.00 ure na sedežu OOZ Kranj na naslovu Cesta 
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Svetovanje bo opravljal 
odvetnik Ksaver Logar. 
 
Svetovanje bo iz področja delovnega prava ● insolventnega prava ● gospodarskega 
prava ● civilnega prava ● stvarnega prava ● izvršilnega prava ● zavarovalnega in 
odškodninskega prava ● nepremičninskega prava ● upravnega prava. 

Nujno predhodno naročanje po telefonu 04/281-83-10. 

 
Kontakt odvetnika Ksaverja Logarja: 
T: +386 (0)1 831 09 60 
F: +386 (0)1 831 09 65  
E: info@odv-logar.si 
 

  Krediti, subvencije, razpisi,… 
 

 JAVNI RAZPIS: E-POSLOVANJE 2019-2022 
 
Rok za oddajo: 1. 10. 2021 
Upravičeni stroški: do 70 % oz. najmanj 5.000 EUR oz. največ 30.000 EUR 
 

CILJ IN PREDMET RAZPISA: 

Cilj javnega razpisa, katerega je dne 10. 8. 2019 razpisala Javna agencija Spirit, je 

izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na 

tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

mailto:info@odv-logar.si
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega 

poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje: 

• elektronsko izmenjavo med partnerji, 

• digitalizacijo nastopov na sejmih, 

• spletne strani za tuje trge, 

• spletne trgovine, 

• produktno-prodajne videe, 

• krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost). 
 
UPRAVIČENCI: 

• prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v 
Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo,  

• mikro, mala in srednja podjetja. 
 
 
POSEBNI POGOJI ZA PRIJAVO: 
 

• zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje 
odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje),  

• podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis, 

• prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira 
na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis), 

• prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem. 
 

Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev 

elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti. 

Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost: 

• ribištva in akvakulture, 

• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 

• predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu). 
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UPRAVIČENI STROŠKI: 

• stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni 

možna), 

• nakup oz. najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov). 

DDV ni upravičen strošek.  

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. 2020. 

 

 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV 
DIGITALIZACIJE PRODAJNIH POTI TER 
PREDSTAVITVENIH IN TRŽENJSKIH GRASDIV ZA 
PROMOCIJO NA TUJIH TRGIH 

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov 
digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na 
tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999 €, 
vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev. 
 
Več o javnem pozivu na: https://www.spiritslovenia.si/razpis/351. 
 

 CENEJŠI KREDITI ZA ČLANE ZBORNICE - 10.000 
SUBVENCIONIRANA OBRESTNA MERA - BREZ 
PRENOSA TRR-JA 

 
OOZ je sklenila pogodbo o subvenciji obrestne mere za kratkoročne kredite za 
obrtnike in podjetnike - člane OOZ Kranj. Na podlagi sredstev, ki jih OOZ Kranj 
prispeva za znižanje obrestne mere, so oblikovani cenejši krediti, in sicer gre za 
kratkoročne kredite – 10.000€ za člane zbornice. Ročnost je 1 leto, obrestna mera 
pa je EURIBOR + 2,5%. Pogoj je, da kreditojemalec ne prekine članstva OOZ Kranj 
vsaj 2 leti. Prenos TRR-ja ni pogoj za pridobitev kredita. Zainteresirani pokličite na 
04 28 18 310 ali se oglasite na zbornic. 
 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/351
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 KREDITI, SUBVENCIJE, 
NEPOVRATNA 
SREDSTVA 

 
➢ EKO SKLAD 

Nepovratna sredstva bodo občani lahko 
kombinirali z zelo ugodnim kreditom 
EURIBOR+1,5% in se bodo dodeljevala za vgradnjo 
solarnega sistema, kurilne naprave na lesno 
biomaso, toplotne črpalke, toplotno izolacijo 
fasade, strehe, gradnjo ali nakup pasivne hiše, 
celovito energijsko obnovo hiše, nakup 
stanovanja v pasivni hiši… Sredstva bodo tudi za nakup ali predelavo vozila na 
električni pogon.         

Ugodni krediti pa bodo na voljo tudi za odstranitev in zamenjavo azbestne kritine, 
priključitev na javni vodovod, vgradnjo zbiralnikov deževnice… 

Vlogo je treba oddati pred začetkom del! Pokličite svetovalno mrežo ENSVET na tel.  
080 1669.  

 
 
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE  
SUBVENCIJE 
 
 

 
Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 
 
Ste mlajši od 30 let in brezposelni? S tem programom lahko pridobite praktična znanja, 
spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno 
okolje in si povečate zaposlitvene možnosti. 
• S praktičnim delom pri delodajalcu do zaposlitve 
Kaj pridobite z vključitvijo v program?          
• Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu pri 

delodajalcu. 
• Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za 

zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu. 
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• Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 
  

Ob upoštevanju vašega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc 
bomo pri vključevanju v usposabljanje dajali prednost: 
• tistim, ki v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program, 
• tistim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa, 
• tistim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa, 
• tistim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter 
• tistim, ki ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi. 

  
Kaj vam povrnemo za usposabljanje? 
Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:  
• Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na 

usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost 
v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.  

• Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,16 
EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar 
je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za 
pogodbe od 18.2.2020.  

 
Oddaja ponudb je do 30.12.2020. 
 
 

Delovni preizkus 2020 
 
S pomočjo programa lahko preizkusite svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem 
delovnem mestu. Tako se vključite v delovno okolje, spoznate delodajalca in si povečate 
možnosti za zaposlitev. 
 
Program je namenjen tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo 
starost in trajanje brezposelnosti.  
  
Kaj pridobite z vključitvijo v program? 
• Preizkusite svoja znanja, veščine, navade in spretnosti na konkretnem delovnem 

mestu pri delodajalcu. 
• Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na delovnem mestu. 
• Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 
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Kdo se lahko vključi v delovni preizkus? 
Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo starost 
in trajanje brezposelnosti. 
  
Kako se izvaja program? 
Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi 
delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu, ki ne 
sme biti manjši od 20 ur. 
Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi ali osebe 
z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega, pri katerih lahko traja vključitev 
več kot 1 mesec. Trajanje programa predlaga delodajalec. 
Delovni preizkus poteka največ 5 dni na teden, praviloma 8 ur na dan. Ne sme potekati 
ob nedeljah in praznikih. Če je praznik med tednom, se delovni preizkus v takšnem tednu 
izvaja največ 4 dni. Če je sobota delovna, mora biti udeleženec prost drug dan v tednu. 
Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci 
udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. 
Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo 
lahko oddajo do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 12. 
2020, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 
Delovni preizkus lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z nami podpisali pogodbo o 
izvedbi delovnega preizkusa. Na podlagi pogodbe jim za vas povrnemo upravičene 
stroške izvedbe delovnega preizkusa. 
Rok je 15.11.2020. 
 

Zaposli.me 
 
Oddaja ponudb je do 15.11.2020.  
 
Ciljne skupine: 

- Starejši od 50 let 
- Stari 30 let in več – 12 mesecev prijavljeni na zavodu 
- 30 let in več – končana OŠ 
- 30 let in več – prejemniki socialne pomoči 
- 30 let in več – izgubili delo iz poslovnih razlogov. 

 
Zaposlitev mora biti sklenjena 12 mesecev, 40 ur tedensko.  
 
 
 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
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Podaljšano javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih 
 
Po novem lahko delodajalci do 15. novembra 2020 oddajo ponudbo na javno povabilo 
za trajno zaposlovanje mladih. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev mladih 
brezposelnih pred dopolnjenim 30. letom starosti. Subvencija znaša 208 EUR na mesec, 
z možnostjo izplačevanja največ 24 mesecev. 
Ravno tako so se povišala sredstva, ki so na voljo na javnem povabilu, na skupno 
vrednost 10 milijonov EUR, kar bo zadoščalo za subvencionirano zaposlitev 2.000 mladih 
brezposelnih iz vse Slovenije.  
Delodajalci predložijo ponudbo elektronsko na portalu Zavoda za zaposlovanje - za 
delodajalce. 
 
 
 

  Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti 

 

Razpisnik: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Rok za oddajo: 
21.10.2020 
Višina sofinanciranja: 
do 50% nepovratnih sredstev 
NAMEN IN CILJI 
Cilj razpisa je zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti na podeželju. 
Podprte bodo naložbe, povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 
dodajanje vrednosti lesu 
lokalna samooskrba 
turizem 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
socialno varstvo 
ravnanje z organskimi odpadki 
pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, 
voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv. 

https://www.zadelodajalce.si/
https://www.zadelodajalce.si/
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UPRAVIČENCI 
Upravičenec do podpore je: 
pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali 
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij. 
Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje 
podpore se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 
200.000 € v obdobju treh let. 
Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo. 
ROK ZA ODDAJO VLOG 
Vloge na javni razpis se lahko oddajo od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 
23.59 ure. 
 
 

 Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih 
produktov v lesarstvu 4.0 
 

Razpisnik: 
Slovenski podjetniški sklad 
Rok za oddajo: 
11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021. 
Višina sofinanciranja: 
do 45 % 
NAMEN IN CILJ RAZPISA 
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in 
obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih 
posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij 
v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem 
prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega 
položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne 
niše. 
Cilji javnega razpisa so: - spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni 
izdelkov in - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in - spodbujanju učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite 
rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), 
ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in - spodbuditi zasebne 
naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.  



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 27 od 47 
 

 
 

 
UPRAVIČENCI 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki ali zadruge.  
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na 
področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti 
poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: 
- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva ali 
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 
Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja 
za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane 
po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri 
pristojnem organu).  
UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni stroški so: 
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in 
novih strojev), 
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske 
opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih 
upravičenih stroškov operacije), 
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). 
V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v 
tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem 
so bili stroji/oprema kupljeni. 
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne 
spadajo cestna transportna sredstva. 
VIŠINA SOFINANCIRANJA 
Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 
50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. 
Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. 
Kohezijska regija vzhodna Slovenija:  
srednja podjetja največ 35 % ter mikro in mala podjetja največ 45 %.  
Kohezijska regija zahodna Slovenija: 
srednja podjetja največ 20 % mikro in mala podjetja največ 30 %.  
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UGODNA POSOJILA ZA PODJETNIKE IN 
NJIHOVE ZAPOSLENE 

  

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti – OOZ Kranj  

podjetnikom in njihovim zaposlenim še vedno nudi  

ugodna stanovanjska in premostitvena (kratkoročna) posojila. 

 

 

 

Stanovanjska posojila: višina posojila je odvisna tudi od kreditne sposobnosti prosilca in 

zavarovanja, prav tako doba odplačevanja. Posojila dajemo za dobo odplačevanja do 20 

let oz. za mlade družine tudi do 30 let, obrestujemo pa jih po nominalni obrestni meri, ki 

jo določi Upravni odbor ustanove.  

 

Trenutno so stanovanjska posojila na voljo po 2,7 % realni letni obrestni meri. Stroški 

odobritve znašajo 80 EUR. Posojila se zavarujejo s hipoteko, nižji zneski posojil lahko tudi 

pri Zavarovalnici Triglav d.d. (če prosilec izpolnjuje njihove pogoje zavarovanja). 

 

Premostitvena (kratkoročna) posojila: namenska posojila, tudi za poslovne namene, 

višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca in zavarovanja, doba. 

 

Pokličite nas, da vam naredimo informativen izračun za vaš željen znesek. Za vse 

informacije smo vam na voljo na tel. 04/234 04 18 ali na 051/339 804 (sekretarka 

Nataša Dolenc). 

 

Nahajamo se v Podjetniškem centru, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj v 1. 

nadstropju, poleg Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj. 
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73. RAZPIS STANOVANJSKIH POSOJIL 

od 1. do 15. septembra 2020 

1. Razpisana vrednost stanovanjskih posojil je 80.000 EUR.  

2. Upravičenci do sredstev tega razpisa so delavci, zaposleni za nedoločen čas pri 

delodajalcih na območju OOZ Kranj in delodajalci, ki imajo sedež obratovalnice na 

območju OOZ Kranj ter vsaj eno leto zaposlenega najmanj enega delavca za nedoločen 

čas. V primeru več prijav na razpis imajo prednost pri pridobitvi posojila delavci, 

zaposleni pri delodajalcih, ki so do 6.5.2009 plačevali stanovanjski prispevek in ti 

delodajalci ter člani OOZ Kranj                                                                                                              

3. Posojila se dajejo za nakup, gradnjo ter adaptacijo stanovanja ali stanovanjske hiše. 

4. Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca. Okvirni maksimalni znesek 

posojila pri zavarovanju s hipoteko je 42.000 EUR. Najvišji znesek posojila z zavarovanjem 

posojila pri zavarovalnici je 5.000,00 EUR. 

5. Maksimalna doba odplačevanja pri zavarovanju s hipoteko je 25 let, za mlade družine 

do 30 let, pri zavarovanju pri zavarovalnici pa 10 let. 

6. Posojilo, odobreno delodajalcu, se zavaruje z zastavo nepremičnine ali pri 

zavarovalnici, ki mora odobriti zavarovanje vsakega posameznika. 

7. Obrestna mera: posojila se obrestujejo po 2,7 % obrestni meri.  

8. Pri adaptaciji ali gradnji se v primeru zavarovanja posojila z nepremičnino prosilcu 

lahko posojilo izplača v gotovini do višine 50% posojila.  

9. Anuiteta posojil 73. razpisa se izračuna na osnovi 2,7 % obrestne mere. 
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Informativni izračun za pogoje na dan 31.5.2020 (valuta EUR): 

Doba odplačevanja 10 let 10 let 20 let 20 let 

Znesek 14.600 20.000 33.000 42.000 

Skupna obrestna mera 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Mesečni obrok 138,77 EUR 190,09 EUR 177,61 EUR 226,04 EUR 

Potrebni neto mesečni 

prilivi 620 EUR 670 EUR 660 EUR 730 EUR 

Stroški zavarovanja* cca 350 EUR cca 350 EUR cca 350 EUR cca 350 EUR 

Stroški odobritve 80,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR 

Efektivna obrestna mera 3,0 %      2,92 % 2,81 % 2,79 % 

*Okvirni stroški zavarovanja z zastavo nepremičnine. 

Strošek odobritve posojila znaša 80,00 EUR ter strošek vodenja kredita 1,00 EUR/mesec. 

Stroške zavarovanja posojila nosi posojilojemalec. 

Pri dodelitvi posojil se upoštevajo določila Pravilnika o pogojih in merilih za reševanje 

stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti in samostojnih podjetnikov na območju OOZ 

Kranj. 

Prijave bo Ustanova sprejemala od 1. do vključno 15. septembra 2020, v prostorih 

Stanovanjske ustanove na naslovu: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v prvem  

nadstropju. Vlogo za posojilo in obrazce dobite v času uradnih ur: ponedeljek od 9.00 do 

15. ure, sreda od 9.00 do 16.00 ure in petek od 8.00 do 13. ure. Informacije dobite 

osebno ali po telefonu v času uradnih ur na tel. 04 / 234 04 18 ali 051/339 804. Celoten 

tekst 73. razpisa bo objavljen v prostorih Stanovanjske ustanove, C. Staneta Žagarja 37, 

Kranj.      

Več informacij dobite tudi na spletni strani www.stanust-kranj.si.        

Kranj, 31.5.2020                                                              Predsednik uprave: Janez Kadivec l.r.  
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 RAZPIS SID BANKE – Covid 19 Likvidnostni krediti 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na 
katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode 
oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19. 

UPRAVIČENCI 

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in 
srednje velika podjetja. 

▪ Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem 
letu povprečno vsaj 2 zaposlena. 

▪ Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji. 
▪ Družba ni v postopku zaradi insolventnosti. 
▪ Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj 

ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP). 

POGOJI KREDITA 

▪ Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za 
veliko podjetje). 

▪ Ročnost kredita od 2 do 12 let. 
▪ Moratorij do 1/2 ročnosti kredita. 
▪ Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis). 
▪ Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke. 
▪ Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev. 

 

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih 
številkah: 01/ 2007 480, 01/ 2007 514 ali 01/ 2007 407 ali na e-
mailu: financiranje@sid.si.      

mailto:financiranje@sid.si
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 P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere 

 

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju 
bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja 
tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in 
razvojnim projektom. 
Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega 
položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje 
dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest 
in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V 
okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in 
energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0. 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti 
koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano 
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za 
zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 
investicijski ciklus. 

UPRAVIČENCI 

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske 
družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

Prijavijo se lahko podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 
250 zaposlenih, letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio 
EUR. 

POGOJI KREDITA 

Znižana obrestna mera, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 
%, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni 
projekt, dejavnost iz šifre G[2])  in glede na starost podjetja. 

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/690-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-razpis-p1-plus-2020-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere-zaradi-blazitev-posledic-koronavirusa-pa-je-razpis-se-dodatno-prilagojen#_ftn2
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Zagotovijo se garancije za: 

- investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR  

- oz. mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR ( za srednje 
velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja) 

Možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev. 

Ročnost kredita do 10 let.  

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen 
čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec)! 

ROK ZA ODDAJO VLOG 

20. 9., 5.10., 20. 10. 2020. 

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad, E-mail: info@podjetniskisklad.si. 

 

 P7C 2020 COVID – BREZOBRESTNI KREDITI ZA BLAŽITEV 
POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 - SAMO TURIZEM 

Razpisnik: 

Slovenski podjetniški sklad 

Rok za oddajo: 

09.10.2020 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. 
Cilji javnega razpisa so: • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki 
se kaže predvsem v: - brezobrestnem kreditu, - brez stroškov odobravanja in vodenja, - 
nižjih zavarovalnih zahtevah, - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri 

mailto:info@podjetniskisklad.si
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vračilu kredita. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih 
financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita 
(enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), • »preživetje« oz. ohranitev 
poslovanja podjetij, • ohranitev delovnih mest. 

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje): 

1.  ki opravljajo glavno dejavnost: 

➢ I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov: 

➢ I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za 
kratkotrajno bivanje; 

➢ I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov; 

➢ I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač; 

➢ N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane 
dejavnosti; 

➢ N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, 

➢ R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter 

➢ N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje 
razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih 
prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS) 

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 
zaposlenih za polni delovni čas 

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven 
problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, 
Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven 
obmejnih problemskih območjih 

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.  
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POGOJI KREDITA 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. 
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. 
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v 
odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje 
kredita. 
Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni 
obrestni meri. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je 
mesečno in se prične na dan črpanja kredita. 
Zavarovanje kredita: 

➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z 
nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice; 

➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z 
nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne 
pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.  

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih 
stroškov.  

UPRAVIČENI STROŠKI 

Med upravičene stroške se upoštevajo: 

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 

c) stroški materiala in trgovskega blaga, 

d) stroški storitev, 

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). 
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 Informacije (obračuni, prispevki, …) 
 

 Lestvica za odmero dohodnine za leto 2020 
Če znaša letna davčna osnova v € Znaša dohodnina v € 

nad do  

 8.500,00 16% 

8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26% nad    8.500,00 

25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33% nad  25.000,00 

50.000,00 72.000,00 13.900,00     +39% nad 50.000,00 

72.000,00         22.4180,00 + 50% nad  72.000,00 
 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega 
razmerja v letu 2020 (lestvica preračunana na 1/12 leta) 

Če znaša mesečna davčna osnova v € Znaša dohodnina v € 

nad do  

 708,33 16% 

7085,33 2.083,00 113,33 + 26% nad  708,33 

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33 

4.166,67        6.000,00 1.158,33 + 39% nad  4.166,67 

6.000,00 
 
        

1.873,33 + 50% nad  6.000,00 

 

 Ostali podatki za plačila po kolektivnih pogodbah 
Povprečna plača za predpretekli mesec (junij 2020) 1.812,72 € 

Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.878,05 € 

Minimalna plača od 1.1.2020 940,58 € 

Število ur (avgust 2020) 168 

Pavšalni prispevek zdravstvenega zavarovanja od 1.1. – 31.12.2020 36,92 € 

Pavšalni prispevek PIZ od 1.4.2020 36,56 € 

 
V skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno varnost 
obračunavajo in plačujejo pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih 
pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega določen znesek teh 
prejemkov, ki ga je določila uredba vlade, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (stroški v 
zvezi s službenim potovanjem-dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški, stroški 
prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu). 
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Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in 
študentskega dela: 

 

Začasno in občasno delo 
upokojencev  Leto 

MIN bruto urna postavka v 
EUR 

MAX bruto 
dohodek v 
EUR 

Od marca 2020 5,05 7.562,47 

Študentsko delo  Veljavnost od MIN bruto urna postavka v EUR 

1.1.2020 5,40  

 

 Davčne olajšave za odmero dohodnine 

Če znaša skupni dohodek v € Znaša splošna olajšava v € 

nad do  

   

 13.316,83 
3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x skupni 

dohodek) 

13.316,83         3.500,00 

 

 

 

 

Splošna olajšava 3.500,00 € 

Posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 € 

Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo 

8.830,00 € 

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega 
vzdrževanega otroka oziroma olajš3ava za otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo poveča za: 

 

- drugega vzdrževanega otroka za 2.649,24 € 

- tretjega vzdrževanega otroka za 4.418,54 € 

- četrtega vzdrževanega otroka za 6.187,85 € 

- petega vzdrževanega otroka za 7.957,14 € 

Invalidu s 100 % telesno okvaro 17.658,84 € 

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana  
Posebna olajšava za dijake in študente 

2.436,92 € 
2.477,03 € 
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 Pojasnila za zavezanca 
 
Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se po določbah Zakona o dohodnini priznajo kot 
odhodek stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca (dnevnice, prenočevanje, 
prevoz, ostali stroški v zvezi s službenim potovanjem, prehrana med delom, stroški 
prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu), in sicer do višine, določene z Uredbo 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo. 
 

 
Vrsta izplačila 

 Po uredbi o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega 
razmerja, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo  

Regres za letni dopust 
 

 Neobdavčen in neoprispevčen: 
regres za letni dopust, ki je 
določen kot pravica iz 
delovnega razmerja v skladu z 
zakonom, ali vsebinsko 
primerljiv dohodek iz tujine, in 
sicer do višine 100% povprečne 
mesečne place zaposlenih v 
Sloveniji. 

Jubilejne nagrade  
 

 

za 10 let del. dobe                  460 € 

za 20 let del. dobe           689 € 

za 30 let del. dobe in 
za 40 let del. dobe 

  919 € 

Odpravnina ob 
upokojitvi 
 

  4.063 € 

Solidarnostna pomoč 
 

 V primeru smrti delavca ali 
njegovega družinskega člana 
do 3.443 € 

 V primeru težje invalidnosti ali 
daljše bolezni delojemalca ter 
elementarne nesreče ali 
požara 
do 1.252 € 
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Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji  

Nad 6 do 8 ur  7,45 € 

nad 8 do 12 ur  10,68 € 

nad 12 ur  21,39 € 

službeno potovanje nad 
8 do 12 ur 

 če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, se 
znesek dnevnice, ki se ne 
všteva v davčno osnovo 
zmanjša za 15% 

službeno potovanje nad 
12 ur do 24 ur 

 če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, se 
znesek dnevnice, ki se ne 
všteva v davčno osnovo 
zmanjša za 10% 

Prenočevanje na 
službenem potovanju 

 Do višine dejanskih stroškov za 
prenočevanje 

Prevoz na službenem 
potovanju 
 

 v višini dejanskih stroškov 
prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi 

 0,37 € za vsak prevožen km, če 
uporablja lastno vozilo 

    
18% cene  
neosvinčenega 
motornega 95-
oktanskega bencina 

 
14.-27.7. 
28.7-10.8. 
11.-24.8. 
25.8. dalje 

 
0,18 €/km 
0,18 €/km 
0,18 €/km 
0,18 €/km 

 

Dnevnice za ostale države (Uredba za tujino) 

nad 8 do 14 ur  75% dnevnice 

nad 6 do 8 ur  25% dnevnice 

službeno potovanje 
nad 14 ur do 24 ur 

 Cela dnevnica 

Dnevnice za službena potovanja v tujini  

NEM., AVS., ITA., FR., 
MADŽ, HR, BIH, SRBIJA 

 49 € 
36 € 

Nagrade: 
prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

Dijaki 
 

 
 
 
172 € 
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prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

Študenti  
 
172 € 

Prehrana  ko je delavec prisoten na delu 
4 ure ali več  
6,12 €/dan 

če je delavec na delu prisoten 
deset ur ali več  
 6,12 €/dan + 0,76 € 
za vsako dopolnjeno uro 
prisotnosti na delu po osmih 
urah prisotnosti na delu 

Nadomestilo za ločeno 
življenje 

  334 € na mesec 

Terenski dodatek  do 4,49 €/dan 
 

Prevoz na delo in iz 
dela 

 do višine cene javnega 
prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en 
kilometer oddaljeno od 
delojemalčevega običajnega 
prebivališča  

 
 

 

 0,18 €/km za vsak dopolnjen 
km 
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 Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. 
podlaga 040) – avgust 2020 

 

 

 

 

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

 

 
Prehodni davčni 

podračun 

 
 

 
Referenca 

90 % PP** 3,5 PP*** 

1.578,46 6.138,44 

1.753,84 €   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   244,66 951,46 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   139,69 543,25 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
011008882000003 

SI19 DŠ- 
44008 

 
384,35 

 
1.494,71 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   100,39 390,40 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   103,55 402,68 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   8,37 32,53 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
011008883000073 

SI19 DŠ- 
45004 

 
212,31 

 
825,61 

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 

 
0,10% 

   
1,58 

 
6,14 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 

 
0,10% 

   
1,58 

 
6,14 

Skupaj prispevki za starš. 
var. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
43001 

 
3,16 

 
12,28 

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 

 
0,14% 

   
2,21 

 
8,59 

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 

 
0,06% 

   
0,95 

 
3,68 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
42005 

 
3,16 

 
12,27 

Skupaj drugi prisp.    6,32 24,55 

PRISPEVKI SKUPAJ 

 

   602,98 2.344,87 
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 Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – 
avgust 2020 

 

 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
(v EUR) 

Prehodni 
davčni 
podračun 

 
Referenca 

60% PP** 3,5 PP*** 

1.052,30 6.138,44 

1.753,84 €   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   163,11 951,46 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   93,13 543,25 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
0110 0888 
2000 003 

SI19 
DŠ-44008 

 
256,24 

 
1.494,71 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   66,93 390,40 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   69,03 402,68 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,58 32,53 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
0110 0888 
3000 073 

SI19 
DŠ-45004 

 
141,54 

 
825,61 

Prisp. zavarovanca za starš. 
var. 

0,10% 
  

1,05 6,14 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 

0,10% 
  

1,05 6,14 

 

Skupaj prispevki za starš. var. 
 SI56 

0110 0888 
1000 030 

SI19 
DŠ-43001 

 

2,10 
 

12,28 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,47 8,59 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,63 3,68 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 

0110 0888 
1000 030 

SI19 
DŠ-42005 

 
2,10 

 
12,27 

Skupaj drugi prisp.    4,20 24,55 

PRISPEVKI SKUPAJ    401,98 2.344,87 
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  Razno 

    

 

Naše podjetje sestavlja ekipa zaposlenih z 

dolgoletnimi izkušnjami v prodaji in 

 servisu vozil…  

 

V njej pa je prostor še za enega  

 

AVTOMEHANIKA. 

 

Vabimo vas, da tudi vi postanete  

del naše ekipe. 

 

Za vse dodatne informacije nam pišite na: 

info@avtokadivec.si  

 

 

 

 

mailto:info@avtokadivec.si
http://www.avtokadivec.si/
http://www.avtokadivec.si/?page_id=223
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F313352086546055545%2F&psig=AOvVaw1HlYJU4gWKsQiXSRL150Hi&ust=1583330036017000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIil_8S6_ucCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F814588651328423039%2F&psig=AOvVaw2tyO8nfZV8fR8UWTgQENg1&ust=1574773312245212
http://www.avtokadivec.si/?p=193
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STOJALA ZA RAZKUŽILA 
 
  
Predstavljamo vam naš novi produkt, univerzalno STOJALO za 
RAZKUŽILO ZA ROKE. 
Stojalo je zaradi svoje lahkosti in oblike možno postaviti kjer koli, pred 
vhod, na hodnik, na dvorišče ali v sam prostor. 
  
Gre za večnamensko stojalo, kjer lahko poleg razkužila dodate tudi: 

• Polico za maske 

• Polico za rokavice 

• Police za reklamne letake 

• Obroč za vrečo (odpadne maske, rokavice, smeti) 

  
Stojalo je vsestransko uporabno tudi po koncu epidemije! 
  
  
Lastnosti: 

• Prašno lakirana pločevina   

• Zelo kakovostna in privlačna zasnova 

• Mobilna uporaba 

• Enostavno higiensko čiščenje 

• Skupna višina: 1420 mm 

• Teža: 11 kg 

  
  
Stojala lahko izdelamo tudi po vaših željah. Prav tako je možna izbira barve 
ali v INOX izvedbi. 
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Janez Pečnik – PETAL PEČNIK d.o.o. 
  
M: +386 31359 525 
info@petal-pecnik.si 
www.petal-pecnik.si 
  
 

mailto:info@petal-pecnik.si
http://www.petal-pecnik.si/
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Optika Primc - uvex partner za licencirana  
dioptrijska zaščitna očala 

 
Pestra izbira modelov in individualna obravnava, glede na potrebe 
delovnega mesta. Več o tem si lahko preberete na spletni strani: 
www.optikaprimc.com. 
 

 

http://www.optikaprimc.com/
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Povečajte konkurenčnost podjetja in poskrbite za zadovoljstvo vaših kupcev.  

 

S prenovljeno ponudbo SKB POS-terminalov vam omogočamo:  

• Boljšo prodajo z različnimi možnostmi sprejema kartic:  

- na vaših fizičnih prodajnih mestih (prek stacionarnega POS-terminala, 

mobilnega za terensko poslovanje ali WiFi terminali za uporabo na omejenem 

prostoru) ali  

- prek vaše spletne trgovine za Mastercard, Visa ali Maestro kartic.   

• Večjo varnost in nižje stroške: opremimo vsa prodajna mesta in nudimo vso 

strokovno podporo in zagotavljamo potrebne standarde; 

• Enostaven pregled nad prometom - poslovanje kadarkoli spremljate prek spletnega 

trgovskega portala. 

 

Izkoristite konkurenčne cene:  

• mesečne najemnine POS-terminalov že od 5,49 EUR dalje in  

• provizije glede na promet opravljen s karticami. 

 

POS-terminale pa bomo še dodatno nadgradili z novim načinom plačevanja, brezstično z 

aplikacijo Flik Pay prek mobilnega telefona.  

Filk Pay je nova aplikacija za najpreprostejši način nakazil med uporabniki različnih bank 

v Sloveniji. Več na www.flik.si. 

Zagotavljamo vam, da bomo z vami pri uresničevanju vaših osebnih ciljev in 

poslovnih priložnosti:  

• SKB poslovalnica Kranj Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 37, Darja Tutta – (04) 201 

51 68, darja.tutta@skb.si 

• SKB poslovalnica Kranj Center, Koroška 5, Marija Jurčič – (04) 281 01 24, 

marija.jurcic@skb.si 

 

SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke 

https://www.skb.si/sl/poslovne-finance/vsakodnevno-poslovanje/pos-terminali
http://www.flik.si/

